
 
 
Hjertegarn Baby 61/18 1833 
Lapsen kuplaneulehaalari ja panta 
 
Koko: 0-3 (3-6) 9-12 (18-24) kk 
Rinnanympärys: 42 (46) 50 (54) cm 
Koko pituus: 55 (63) 71 (79) cm 
Langanmenekki: Hjertegarn Lana Cotton 212 (50 % merinovilla, 50 % puuvilla)  
4 (4) 5 (5) kerää puuterin väristä (3803) 
Puikot: neulepuikot ja sukkapuikot nro 3 
Tarvikkeet: hakanen tai pieni nappi (halkaisija n. 8 mm) 
 



Tiheys: 30 s ja 40 krs sileää neuletta puikoilla nro 3 = 10 x 10 cm. 30 s ja 60 krs kuplaneuletta puikoilla nro 3 = 
10 x 10 cm. Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neu-
lot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.  
 
TAKAKAPPALE 
Vasen lahje:  
Luo 19 (21) 23 (25) s puikoilla nro 3. Neulo 9 krs sileää nurjaa. Neulo viimeksi oikean puolen krs. Lisää seuraavalla 
krs:lla tasaisesti silmukkamääräksi 25 (32) 37 (44) s. Jatka sitten kuplaneuletta kaavion mukaan. Lisää oikean 
puolen kerroksen lopussa 9 (8) 9 (8) x 1 s joka 16. (20.) 22. (26.) krs. Kun kuplaneuleen korkeus on 19 (23) 27 
(32) cm, jätä työ odottamaan ja neulo toinen lahje. Huom! Osa lisäyksistä puuttuu vielä tässä vaiheessa.  
 
Oikea lahje:  
Neulo kuten vasen lahje, mutta tee lisäykset oikean puolen kerroksen alussa.  
 
Vartalo-osa:  
Ota molemmat lahkeet samalle puikolle ja luo niiden väliin 11 s. Jatka kuplaneuletta kaikilla silmukoilla.  Kun 
kaikki lisäykset sivuissa on tehty, työssä on 79 (91) 103 (115) s. Kun kuplaneuleen korkeus on 26 (30) 35 (40) 
cm, kavenna 1 s molemmissa reunoissa joka 28. (20.) 14. (10.) krs yht. 3 (6) 9 (12) kertaa = 73 (79) 85 (91) s.  
 
Kaarroke:  
Kun työn korkeus on 43 (50) 57 (64) cm ja viimeksi olet neulonut kaavion 6. tai 12. krs:n, neulo 1 krs o ja kavenna 
samalla tasaisesti 10 s = 63 (69) 75 (81) s. Neulo loput työstä sileää neuletta. Neulo 1 cm, jaa työ kahtia ja päätä 
keskimmäinen silmukka halkiota varten. Luo halkion molempiin reunoihin 1 s ja neulo molemmat puolet erik-
seen. Kun sileän osuuden korkeus on 2 cm, päätä kädentietä varten joka 2. krs 1 x 4, 1 x 2 ja 3 x 1 s ja jatka 
lopuilla 23 (26) 29 (32) s:lla kunnes kädentien korkeus on 8 (9) 10 (11) cm. Päätä sitten pääntietä varten halkion 
reunasta 9 (10) 11 (12) s ja vielä joka 2. krs 1 x 3 s ja 1 x 1 s. Päätä olan loput 10 (12) 14 (16) s.  

 
ETUKAPPALE 
Neulo kuten takakappale, mutta ilman hal-
kiota. Kun työn korkeus on 24 (26) 30 (32) krs 
vähemmän kuin takakappaleen koko kor-
keus, tee pääntie: päätä keskimmäiset 11 (13) 
15 (17) s ja neulo molemmat puolet erikseen. 
Päätä pääntien reunasta vielä joka 2. krs:lla 1 
x 3 ja 4 x 1 s. Päätä olan silmukat samalla kor-
keudella kuin takakappaleessa.  
 
Viimeistely:  
Ompele olkasaumat ja sivusaumat.  
Poimi kädentien reunasta oikealta puolelta n. 
61 (67) 73 (79) s puikoilla nro 3. Neulo 9 krs 
sileää nurjaa ja päätä silmukat nurjin silmu-
koin. 
Poimi pääntien reunasta oikealta puolelta s:t 
puikolle nro 3 aloittaen halkion reunasta: 
poimi silmukka taka- ja etukappaleessa jokai-
sen päätetyn s:n kohdalta ja etukappaleiden 
viistoilta osilta n. 18 (20) 24 (26) s. Neulo kai-
tale kuten kädentie. 
Taita kaikki ainanurin-kaitaleet kaksin kerroin 
nurjalle ja ompele kiinni. 
Ompele hakanen tai nappi halkion yläreu-
naan. 
 
 



PANTA 
Luo 21 (21) 24 (24) s sukkapuikoilla nro 3. Jaa 
silmukat 4 puikoille ja yhdistä työ suljetuksi 
neuleeksi. Neulo sileää nurjaa neuletta n. 37 
(41) 45 (47) cm tai kunnes työ ulottuu pään ym-
päri. Päättele. Ompele päät yhteen ympyräksi 
silmukoita jäljitellen. 
 
Rusetti:Luo 28 (32) 32 (36) s sukkapuikoilla nro 
3. Jaa silmukat 4 puikolle ja yhdistä työ sulje-
tuksi neuleeksi. Neulo 1 krs oikein. Neulo sitten 
36 (36) 42 (42) krs kuplaneuletta (toista malli-
kerran 4 s:aa). Neulo vielä 1 krs oikein. Päätä 
silmukat. Aseta kappale litteäksi ja ompele 
kumpikin pää kiinni. 
 
Rusetin keskiosa: Luo 12 s puikoilla nro 3 ja 
neulo 12 krs sileää nurjaa. Päättele. Ompele 
kappaleen sivut yhteen putkeksi. Anna reuno-
jen rullautua hieman ja pujota putki rusetin ym-
pärille. Ompele keskiosa kiinni rusettiin ja kiin-
nitä rusetti pantaan.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malli ja ohje: Hjertegarn A/S /Marianne Nyland Andersen 
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 
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0-3 kk 3-6 kk

Aloita tästä: 9-12 kk 18-24 kk
kaikki koot
vasen lahje, takakpl oikea lahje, takakpl
oikea lahje, etukpl vasen lahje, etukpl

 = sileää neuletta eli oikealla oikein, nurjalla nurin

I  = neulotaan sileää, mutta näyttää mihin asti s:t "kuplaa" varten puretaan

•  = pura silmukka 4 krs alaspäin, poimi silmukka vasemmalle puikolle,
ota purettujen s:iden langat mukaan ja neulo ne silmukan kanssa yhteen.
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